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รายละเอียดของรายวิชา กบ 474 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 7
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 474 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 7
PX 474 Clinical Physical Therapy VII
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
อาจารย์จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@swu.ac.th
Clinical instructors

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา

โรงพยาบาลของรัฐในเขต
อาจารย์ผ้ ูสอน
ภูมิภาค

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดที่ห่างไกล
จากกรุงเทพมหานคร
7. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2 พฤศภาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของประสบการณ์ภาคสนาม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพื่อให้ นิสติ ได้ ปฏิบัติงานจริง เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกบั การปฏิบัติ

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้
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5. ทักษะ
การ
4.
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
และ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิ ท ธิ
มนุ ษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ุป่วย ตลอดจนสิทธิผ้ ูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยม แนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ยหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริ มให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเอง เพื่ อปกป้ องสิทธิของตนเองที่จะ
ถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
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1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ
งานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ยธรรมในการดํา รง
ชี พ และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.1 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกขณะฝึ ก
ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมตรงต่อเวลา การส่งรายงาน การแต่งกายและการปฏิบัติตนตามกฏ
ระเบีบบของการปฏิบัติงานในวิชาชีพและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
4. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้ นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด
6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ อ้ างอิงความรู้เชิงประจักษ์ใน
การรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
7. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
2. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิ ดวิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ อ งค์ความรู้ทางวิชาชีพ และความรู้ อ่ ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ ก ต์ใช้ แ ละบู รณาการความรู้ ในสาขากายภาพบําบั ดกับความรู้ ในศาสตร์ อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างมีป ระสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3. การฝึ กปฏิบัติและการสัมมนามุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบและมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการนําเสนอรายงาน
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ประเมิน
จากการสัมมนาทางคลินิก
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. มีความสามารถในการปรั บ ตัวและมี ปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์ กับผู้ใช้ บริ การ ผู้ ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริ บทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้รับบริการ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนหรือแหล่งฝึ กงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
นิสติ สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ค้ นคว้ าและนําเสนอได้ เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
2. จัดประสบการณ์ท่สี ่งเสริมให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
5.3 วิธกี ารประเมินผล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนของแหล่งฝึ กงาน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิ สิตสามารถให้ บ ริ ก ารกับ ผู้ รับ บริ ก ารได้ อย่ างปลอดภั ยและมีป ระสิทธิภ าพในการปฏิบั ติท าง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบพบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รั กษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพแก่ผ้ ูใช้ บริ การ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบั ด
หัวข้ อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วมโดย
ประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด รวมทั้งการใช้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวม ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มี ค วามสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบําบั ด อย่ างมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ
ผู้ ป่ วย
5. มี ค วามสามารถในการแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบั ติ งาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ส ามาร ถ
ทํา งานเป็ นที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบั ติทางคลิ นิ ก ที่ครอบคลุ มการตรวจประเมิน วิ นิ จฉั ย แก่ ผ้ ู รับ บริ การ ด้ วยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบําบัด ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน
4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศั กดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
2. ประเมิน ทักษะการฝึ กปฏิบั ติทางคลิ นิ ก การวิเคราะห์ ปั ญ หาและวางแผน การแก้ ไขปั ญ หา
อย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
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3. ประเมิ น จากรายงานและการนํา เสนอรายงานผู้ ป่ วยที่แ สดงถึ งการวิ เคราะห์ ปั ญ หา และ
วางแผนแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบัติงาน มี
มนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับ ผู้ อ่ ืนในการทํางานในชุ มชนหรื อในหน่ วย
บริการสุขภาพ
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

เพิ่ มพู นทักษะทางกายภาพบําบั ด การสร้ างสัมพั น ธภาพกับผู้ป่วย การซั กประวั ติ ตรวจประเมินทาง
กายภาพบําบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้ นวิธกี ารรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และเป็ น
องค์รวม และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงาน
และนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้ อน เรี ยนรู้ระบบการทํางานและบทบาทงานกายภาพบําบัดและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก

2. กิจกรรมของนิสิต

2.1 เรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบั ดในการซักประวัติและตรวจประเมิน วิเคราะห์

ปัญหา วางแผนการรักษาและให้ การรักษาผู้ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ้ อนในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชน
ที่เป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเน้ นวิธกี ารรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพแบบเป็ นองค์รวม
2.2 เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการสื่อสารการให้ คาํ ปรึ กษาด้ านกายภาพบําบั ดแก่ประชาชน การเขียนรายงาน
และนําเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2.3 ปฏิบั ติ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด อย่ า งมี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ด้ วยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพใน
ศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ดและสิทธิผ้ ู ป่ วย ภายใต้ ก าร
ควบคุมของนักกายภาพบําบัด
2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบําบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ

3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รายงานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
วางแผน และวิธกี ารรักษาทางกายภาพบําบัด
นําเสนอบทความทางวิชาการ ประสบการณ์
ทางคลินิก และ/หรือรายงานผู้ป่วย (case
present)
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4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
-

-

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ให้
นิ สิ ต นํ า เสนอการเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ท่ี ได้ รั บ จากการฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสติ ที่ไปฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ ช้ ี นํ า ให้ เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต
การนําผลการประเมินนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป

5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมในภาคสนาม
-

-

จั ดโปรแกรม ตารางการฝึ ก และ/หรื อฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม ร่ วมกับ อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงาน
รายวิชา
แนะนํานิสติ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ต้องทํางานร่วมกัน
ประเมินผลการทํางานของนิสิตฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม (ประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมและ
ประเมินโดยการสอบปฏิบัติการฝึ กปฏิบัติวิชาชีพกับผู้ป่วย) และรายงานผลต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชา
ให้ ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสติ ต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา

6. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา
-

ประสานและร่วมวางแผนการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามกับอาจารย์ท่ปี ระจําในคลินิก โรงพยาบาล
นิเทศการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ ที่สถานที่ฝึกปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต

- จั ด ปฐมนิ เทศแนะนํา นิ สิต ก่ อ นฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม พร้ อ มแจกคู่ มื อ การฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
- จัดช่องทางและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน รับแจ้ งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่ วยเหลือ เช่ น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อเิ ล็ทรอนิกส์

8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตอ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- สถานที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ต
ี ิดต่อได้ ตามความจําเป็ น
- แหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
- อาจารย์ผ้ ูดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้ คาํ แนะนํา
- สวัสดิภาพในการฝึ กประสบการณ์
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและ
มีความพร้ อมดังนี้
- เข้ าใจ และสนับสนุ นการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามจุ ดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ งั มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
- มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่พ
ี ร้ อมในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อแก้ ปัญหาตามโจทย์
- สามารถจัดอาจารย์ท่ด
ี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามได้
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสต
ิ ในระยะเวลาที่กาํ หนด
- ยินดี เต็มใจรับนิสต
ิ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้ อย 1 เดือน จัดนิสติ ลง
ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสติ อาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้ วยตนเอง
แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา (ดังตารางฝึ กปฏิบัติงาน)
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม วิธกี ารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึ กอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ
เทคนิคเพิ่มเติมหากต้ องการความสามารถเฉพาะด้ าน เพื่อการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน่งของพนักงานพี่
เลี้ยง ติดต่อพนักงานพี่เลี้ยง และประชุมนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง
ที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ท่จี ะนํามาใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึ กอบรม หรือการฝึ กใช้ เครื่องมือ ช่อง
ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
4. การเตรียมอาจารย์ในสถานทีฝ่ ึ ก
อาจารย์ทางคลินิกต้ องมีประสบการณ์การในวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างน้ อย 2 ปี จัดประชุมหรือ
ปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกี ารบันทึกผลการทํางานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
รายวิชา
5. การจัดการความเสีย่ ง
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อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุ มร่ วมกันเพื่ อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่ อนิสิต และก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ ั ง สภาพแวดล้ อ มในการทํางาน การเดิ น ทาง ป้ องกัน โดยคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
- ความเสี่ยงจากอุบั ติภั ยจากการทํางาน จากการใช้ เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ ซอฟต์ แวร์ ป้ องกัน โดย จั ด
ปฐมนิ เทศ แนะนําการใช้ อุป กรณ์ การป้ องกัน ไวรั ส อัน ก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อข้ อ มู ลสถาน
ประกอบการ เน้ นจริยธรรมการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลสถานประกอบการอันเป็ นความลับ และกําหนดให้
นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนิสติ ทั้ง 6 ด้ าน โดยให้ ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
0.0 หมายถึง ต้ องปรับปรุงอย่างยิ่ง
0.4 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
0.6 หมายถึง พอใช้
0.8 หมายถึง ดี
1.0 หมายถึง ดีมาก
นิสติ ต้ องได้ รับคะแนนประเมินทักษะปฏิบัติการทางคลินิก การเขียนรายงานและการสอบ เฉลี่ยไม่
น้ อยกว่า 0.6 และต้ องได้ รับคะแนนประเมินเจตคติ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม นิสติ ที่ได้ คะแนนประเมินเจตคติน้อยกว่า 0.8 ไม่มีสทิ ธิ์สอบคลินิก
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม คะแนนร้ อยละ 70
- ประเมินจากการสอบคลินิกโดยอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามและ/หรือร่วมกับ
อาจารย์จากสถาบันการศึกษา คะแนนร้ อยละ 30
- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขากายภาพบําบัด
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ ยงต่อการประเมินนิสิต
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
ประเมินผลนิสติ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนิสติ และรายงานผลการฝึ กปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
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ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์เพื่อทําความเข้ าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาหา
ข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามบันทึกผลการดําเนินงานของนิสิตในแบบฟอร์มรายงาน
ผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม และบันทึกผลการสอบในแบบประเมินการสอบทางคลินิก เพื่อให้ สามารถ
นําคําแนะนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของนิสติ
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการประเมินการสอน
- ผลการประเมินของนิสติ
3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ จากผลการประเมิน
และข้ อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ า
ภาควิชาเพื่อทราบ
- นําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษาถัดไป นําแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร
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